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1e lezing Hand. 1, 1 - 11 
2e lezing Ef. 1, 17 - 23 
Evangelie Lc. 24, 46 - 53 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Met de terugkeer van Jezus naar Zijn Vader is de cirkel gesloten. Er rest nog maar één ding, 
nog maar één feest in de Paaskring: Pinksteren. Wanneer deze cirkel zich zal openen naar 
heel de mensheid toe.  
 
Jezus is uitgegaan van de Vader en Hij keert naar de Vader terug. We zijn geneigd om dat 
misschien als twee bewegingen te zien, verticale bewegingen. Een afdalende beweging en 
een opstijgende beweging. En zo wordt dat in het Nieuwe Testament ook vaak voorgesteld, 
Jezus die zich ontledigd heeft, het bestaan van een slaaf heeft aangenomen, gehoorzaam 
geworden is tot de dood, tot de dood aan het kruis. En vanaf dat diepste punt heeft de Vader 
Hem verheven. Stap voor stap verheven en naast zich geplaatst aan Zijn Rechterhand.  
 
Maar in plaats van twee bewegingen, kunnen we het ook zién – en ook dat beeld is in het 
Nieuwe Testament aanwezig – als één grote cirkel. Één beweging, één beweging waarbij in 
het allereerste begin het doel al helemaal voor ogen staat, aanwezig is zelfs. Één grote, 
ononderbroken opgaande lijn vanaf het allereerste begin náár de voltooiing. Een 
cirkelbeweging die vanaf het eerste begin al de heerlijkheid bevat die op het einde zal 
worden geschonken. In die zin zijn al deze stappen van Jezus leven geen stappen omlaag, 
maar stappen náár de Vader toe, stappen van éénheid, van steeds diepere eenheid en 
tegelijkertijd  stappen van steeds grotere openbaring en uitstraling van de Liefde tussen de 
Vader en de Zoon. Al vanaf het eerst begin, bij Zijn intrede in de wereld zegt Hij: “zie Ik kom 
om Uw wil te doen”. In een éénheid met de Vader die door niets te verbreken en niets te 
overtreffen is zelfs. De Menswording, de geboorte. De doop in de Jordaan, vernedering in 
zekere zin door Zijn eenheid met de zondige mensheid maar tegelijkertijd: “dit is Mijn Zoon 
Mijn Veelgeliefde”. Opnieuw een verheerlijking, een luister die zich openbaart. En vanaf de 
doop in de Jordaan naar het kruis en het lijden en daardoorheen evenzoveel stappen van 
“Vader in Uw handen leg Ik Mijn geest”.; “Ik leg Mij zo in Uw handen dat U Uw Liefde door 
Mij aan de hele wereld kunt laten zien”. Dat is een eenheid die nooit verbroken is, waaruit 
Jezus nooit is weggegaan. Die eenheid wordt op Hemelvaart weer helemaal voltooid en 
bevestigd. “Vader schenk Mij de heerlijkheid die Ik bij U had vanaf het allereerste begin”.   
 
Maar is het dan terug naar af? Is er dan nìets gebeurd? Deze hele cirkel, deze hele opgaande 
lijn naar de verheerlijking was noodzakelijk. Noodzakelijk? Voor wie? Hij is omwille van ons 
en omwille van ons heil afgedaald. Omwille van ons heeft Hij geleden, is Hij gekruisigd, 
gestorven en begraven. Omwille van ons heil is Hij naar de Vader teruggekeerd. Hij heeft 
heel deze beweging, door onze kosmos heen, door onze wereld heen, gemaakt, om óns daar 
in mee te nemen. Om als een Goede Herder het schaapje, dat de hele mensheid is, op Zijn 
schouders te nemen. En ons zo naar de Vader terug te dragen. Hij heeft ons allen 
meegenomen, Hij heeft zich met iedere mens vereenzelvigd. Hij heeft iedere  mens waar dan 



ook, wie dan ook, hoe dan ook, in zich opgenomen. Hij heeft ons leven gedeeld. Hij heeft ons 
lijden gedeeld. Hij is onze dood gestorven en is nu als éérste bij de Vader aangekomen in de 
heerlijkheid die Hij had vanaf het allereerste begin.  
 
Voor Jezus geldt dat Hij door vele kwellingen bij de Vader is aangekomen. Maar Paulus zegt 
het van ons allemaal. Hij leert het zijn Christenen, dat zij door vele kwellingen het rijk Gods 
moeten binnengaan. Maar zoals Jezus’ kwellingen geen afdaling zijn, in zeker zin, maar een 
steeds grotere eenheid – stappen naar de  intimiteit, zo kan ook ons leven stap voor stap met 
Hem steeds inniger verenigd worden en blijven in de Liefde. Zodat wij nooit van Hem 
verwijderd raken, nooit van elkaar verwijderd raken maar juist steeds meer, ook door de  
moeilijkheden van het leven en door onze tranen heen, verenigd worden, met Hem, met 
elkaar. Steeds meer geborgen in de Liefde die ons draagt, waaruit wij geboren zijn en 
waarheen wij, in het diepst van ons hart, allemaal verlangen terug te keren.  
 
De leerlingen staan naar boven te kijken. Alsof ze het punt, het eindpunt al hebben willen 
bereiken, maar ze moeten terug naar Jeruzalem. Wij moeten terug naar ons gewone leven 
ons leven wat ieder van ons is opgedragen stap voor stap volgen. Met Hem verenigd, met 
grote blijdschap Gods verheerlijkend om Zijn Grote Daden, in Jezus en aan ons. Amen 


